
Referat fra generalforsamlingen i Husby Sognegård den 26. juli 2003  
 
1. Valg af dirigent  

Erling Olsen blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen 
var lovligt indvarslet.   

 
2. Formandens beretning  

Der henvises til formandens (FMD) skriftlige beretning i sammendrag, der var 
udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Herudover fremkom 
der følgende emner og synspunkter under debatten:  
 
Veje og stier: 
FMD anførte at stier ville blive behandlet under punk 6. Eventuelt.  
 
Skilte: 
FMD orienterede om, at skiltning vedr. fyrværkeri og brug af åben ild nu er opsat i 
hele området. Det blev fremført, at bestyrelsen ikke har bemyndigelse til at 
opsætte skilte med påbud eller forbud i området, men kun referere til lovgivningen 
på området. Dette medførte en debat om skiltene, idet flere i forsamlingen var af 
den opfattelse at skiltenes ordlyd ikke er i overensstemmelse med gældende 
lovgivning. Bestyrelsen vil undersøge forholdet.    
 
Reklamefremstød:  
Bestyrelsen vil ikke for fremtiden formidle reklamer eller lignende og ej heller 
udlevere adresselister på grundejerforeningens medlemmer.  
 
Ridning:   
FMD nævnte i forbindelse med nogle ulovligt opsatte skilte med rideforbud, at 
ridning på Raketvejen er tilladt.  
 
Udledning af spildevand: 
Der er i et enkelt tilfælde konstateret ulovlig udledning af spildevand. FMD 
understregede at udledning af spildevand er forbudt, med mindre det sker i de 
dertil indrettede anlæg.  
 
Ulovligt opførte skure og småhuse: 
Det er ikke bestyrelsens opgave at påtale evt. ulovligt opførte skure eller småhuse, 
men bestyrelsen vil videreformidle evt. klager fra grundejerne til kommunen, som 
jf. vedtægterne har påtaleretten for ulovlige forhold i området.  
 
Flisning: 
Bestyrelsen vil i samarbejde med kommunen udarbejde en plan for flisning af træ 
og buske i området. Når planen forligger vil grundejerne blive informeret.  
 
Rydning af veje:   
Af hensyn til bl.a. brandvæsen skal veje i området være ryddet i 4 m bredde og 4 m 
højde. Såfremt grundejerne ikke sørger for at vejene er ryddet vil kommunen 
foranstalte vejene ryddet på grundejerens bekostning. Der har været vejsyn på 3 – 4 
veje i området, uden at dette har givet anledning til problemer.  
 
Retablering af lyngområder: 
Der var på generalforsamlingen en positiv holdning til retablering af lyngområder. 
Amtet afventer resultatet fra et forsøg i Nr. Fjand inden evt. nye projekter 
iværksættes. Såfremt resultatet er positivt, vil bestyrelsen samarbejde med amtet 
om udpegning af steder, hvor evt. retablering af lyngområder skal iværksættes.  
Med ovennævnte bemærkninger blev FMD beretning godkendt.  

 
3. Indkomne forslag  

Kontingent:   
Kontingentet blev forslået uændret 200 kr. – Forslaget blev vedtaget.  
 
Retningslinier for behandling af grøftesager:  



Retningslinierne fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen. FMD kunne 
supplerende oplyse, at ikke-medlemmer betaler deres del af omkostningerne i 
forbindelse med grøfteoprensning. – Generalforsamlingen godkendte ovennævnte 
retningslinier.  

 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab  

Regnskabet var udleveret sammen med indkaldelsen. Kassereren gennemgik det 
reviderede regnskab, som blev godkendt.  

 
5. Valg af bestyrelse  

Jens Holck-Christiansen og Bent Kloch Larsen blev genvalgt til bestyrelsen.  
Børge Hansen blev genvalgt som suppleant.  
Som ny suppleant blev valgt Lars Hven Troelsen.  
Som revisor blev Anna Marie Mejdahl genvalgt.  
De øvrige i bestyrelsen var ikke på valg.  

 
6. Eventuelt  

Forslag til generalforsamlingen:   
FMD orienterede om, at det har været nævnt fra flere (men ikke fremsendt som 
forslag til behandling) at forslag til generalforsamlingen skulle kunne fremsendes 
efter indkaldelsen var modtaget, f. eks. indtil 8 dage før generalforsamlingen. Fra 
generalforsamlingen var der  bred enighed om at fastholde nuværende praksis om 
at forslag skal være FMD i hænde senest 15. juni. På den baggrund vil bestyrelsen 
ikke fremsætte forslag om ændrede regler.  
 
Udendørsbelysning: 
Generalforsamlingen blev af FMD forespurgt om holdningen til kraftig 
udendørsbelysning/projektørbelysning. Generalforsamlingen udtrykte her generel 
enighed om at noget sådant ikke er ønskeligt i området. Bestyrelsen vil på den 
baggrund drøfte spørgsmålet med kommunen.  
 
Veje og stier:   
Generalforsamlingen blev af FMD orienteret om, at bestyrelsen påtænker at 
gennemgå stisystemet med henblik på at retablere dette for grundejerforeningens 
midler. Efter retableringen påhviler det den enkelte grundejer at vedligeholde 
stierne. Der var ingen indvendinger mod det påtænkte initiativ.  
Bestyrelsen blev anmodet om at kontakte kommunen med henblik på at højne 
vedligeholdelsesstandarden på de offentlige grusveje samt retablere nedslidte 
vejbump i området.  
 
Renovation:   
Kommunen kan ikke håndtere uautoriseret affald (sække ved siden af 
affaldscontaineren). Kommunen bør evt. kontaktes med henblik på at koordinere 
den første affaldstømning i f.m. industriferiens start.  
 

Herefter afsluttedes generalforsamlingen med en tak til dirigenten samt til generalforsamlingen 
for et stort fremmøde og god debat.  
   
Næste generalforsamling bliver den 24. juli 2004.  
   
Referent: Jens Olesen  
 


